Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brvnište ,
konaného dňa 30. augusta 2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce
Poslanci : p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík
Mgr. Nadežda Babiarová, p. Pavol Háronik, p. Štefan Francisty, p. Štefan
Zelenák

Ďalší prítomní: Mgr. Viera Jurdíková, Ing. Veronika Kozáčiková, Ing. Andrea Nemčíková,
zam. obce
Verejnosť:

nezúčastnila sa

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Oprava systému čerpadiel na dodávku vody pre 22 b. j.
Dotácia v pôsobnosti MV SR „ Rekonštrukcia a obnova hasičskej
zbrojnice v obci Brvnište “.
Žiadosť o schválenie výšky mesačných príspevkov na školský rok 2017/2018,
ZŠ s MŠ Brvnište.
ZŠ s MŠ Brvnište – žiadosť o povolenie výnimky z maximálneho a minimálneho
počtu žiakov v triedach ZŠ s MŠ Brvnište, Brvnište č. 388, 018 12 Brvnište pre
školský rok 2017/2018.
Rôzne.
Diskusia .
Uznesenie
Záver.

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Nadežda Babiarová, p. Štefan Francisty, p. Štefan Zelenák
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: p. Dagmar Bednárová, Ing. Peter Melicherík
Zapisovateľka:
Mgr. Viera Jurdíková
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Uznesenie č.73/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4
o obecnom zriadení v z. n. p.

zákona č. 369/1990 Zb.

schvaľuje
Overovateľov zápisnice p. Dagmar Bednárovú, Ing. Petra Melicheríka.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 74/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4
o obecnom zriadení v z. n. p.

zákona č. 369/1990 Zb.

schvaľuje
Zapisovateľku: Mgr. Vieru Jurdíkovú.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 75/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4
o obecnom zriadení v z. n. p.

zákona č. 369/1990 Zb.

schvaľuje
program rokovania OZ dňa 30. augusta 2017.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Oprava systému čerpadiel na dodávku vody pre 22 b.j.
Dotácia v pôsobnosti MV SR „ Rekonštrukcia a obnova hasičskej
zbrojnice v obci Brvnište “.
5. Žiadosť o schválenie výšky mesačných príspevkov na školský rok 2017/2018, ZŠ
s MŠ Brvnište
6. ZŠ s MŠ Brvnište – žiadosť o povolenie výnimky z maximálneho a minimálneho
počtu žiakov v triedach ZŠ s MŠ Brvnište, Brvnište č. 388, 018 12 Brvnište pre
školský rok 2017/2018.
7. Rôzne.
8. Diskusia .
9. Uznesenie
10. Záver.
K bodu 3. Oprava systému čerpadiel na dodávku vody pre 22 b.j.
Na OÚ Brvnište bola doručená petícia od nájomníkov 22 b.j. o požiadavke na opravu
čerpadiel, nakoľko čerpadlá sú neustále pokazené.
Starostka informovala poslancov o problémoch s dodávkou vody v 22 b.j. , ktoré sú od
spustenia bytového domu do prevádzky. Boli neustále vykonávané obhliadky, opravy
odborníkmi z tejto oblasti, no ani napriek oprave sa nepodarilo zabezpečiť ich bezproblémový
chod. Napokon sa podarilo zistiť, kto vlastne tieto čerpadlá pre bytový dom dodával, resp. kde
boli firmou, ktorá vykonávala montáž zakúpené. Bola to firma z ČR - AQUA SYSTEM
s.r.o. Nedakonice 507, 687 38 Uherské Hradiště. Táto firma vykonala obhliadku a navrhla
doplniť systém o ponorné čerpadlo. Doručená cenová ponuka predstavuje sumu 5 000,00 Eur
bez DPH.
Doplnenie systému o ponorné čerpadlo bude hradené z rozpočtu obce a fondu opráv,
ktorý tvorí obec pre jednotlivé bytové domy. Po prerokovaní sa poslanci OZ dohodli, po
prekonzultovaní možností rozpočtu obce, že z rozpočtu obce bude uhradené 30 % a z fondu
opráv bude uhradené 70 %.
Uznesenie č. 76/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4
o obecnom zriadení v z. n. p.

zákona č. 369/1990 Zb.

schvaľuje
doplnenie systému čerpadiel na dodávku vody v 22 b.j. Brvnište č. 610 o ponorné čerpadlo
s príslušenstvom v zmysle cenovej ponuky firmy AQUA SYSTEM s.r.o. Nedakonice 507,
687 38 Uherské Hradiště, t.j. 5 000, 00 Eur bez DPH pričom financovanie bude 30 %
rozpočet Obce Brvnište a 70 % fond opráv bytového domu.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík
proti :
0
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zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 4. – žiadosť o poskytnutie dotácie na „ Rekonštrukciu a obnovu hasičskej
zbrojnice v obci Brvnište “ v pôsobnosti MV SR._________________________________
V tomto bode programu boli poslanci OZ oboznámení s možnosťou podania žiadosti
o dotáciu v pôsobnosti MV SR na rekonštrukciu a obnovu hasičskej zbrojnice, konkrétne na
garážové brány na objekte požiarnej zbrojnice.
Uznesenie č. 77/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4
o obecnom zriadení v z. n. p.

zákona č. 369/1990 Zb.

schvaľuje
predloženie žiadosti o dotáciu podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt rekonštrukcie
a obnovy hasičskej zbrojnice v obci Brvnište a spolufinancovanie vo výške najmenej 5 %
z celkových výdavkov podľa projektovej dokumentácie z vlastných prostriedkov alebo
z iných ako verejných prostriedkov.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. ZŠ s MŠ Brvnište - Žiadosť o schválenie výšky mesačných príspevkov na
školský rok 2017/2018 a minimálneho počtu stravníkov v jedálni počas prázdnin.
V tomto bode programu prerokovali poslanci OZ návrh na výšku poplatkov pre ŠKD,
Elokované pracovisko č. 417 a výšku prenájmu za telocvičňu, minimálny počet stravníkov
v ŠJ počas školských prázdnin:
Školský klub detí - 2,00 Eur / mesiac
Elokované pracovisko č. 417 – 10,00 Eur/ mesiac
Telocvičňa ZŠ s MŠ Brvnište – 7,00 Eur/hod.
Mnimálny počet stravníkov: 10
Poslanci po prejednaní návrhu prijali uznesenie:
Uznesenie č. 78/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4
o obecnom zriadení v z. n. p.
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zákona č. 369/1990 Zb.

schvaľuje
poplatky pre ZŠ s MŠ Brvnište nasledovne:
Školský klub detí - 3,00 Eur / mesiac
Elokované pracovisko č. 417 – 10,00 Eur/ mesiac
Telocvičňa ZŠ s MŠ Brvnište – 7,00 Eur/hod.
a minimálny počet stravníkov v školskej jedálny počas školských prázdnin na 10 stravníkov.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 6. ZŠ s MŠ Brvnište – žiadosť o povolenie výnimky z maximálneho
a minimálneho počtu žiakov v triedach ZŠ s MŠ Brvnište, Brvnište č. 388, 018 12
Brvnište pre školský rok 2017/2018._____________________________________________
ZŠ s MŠ Brvnište predložila žiadosť o povolenie výnimky z maximálneho
a minimálneho počtu žiakov v triedach ZŠ s MŠ Brvnište, Brvnište č. 388, 018 12 Brvnište
pre školský rok 2017/2018 nasledovne:
- najvyšší počet detí 22 v triede prvého ročníka ZŠ s MŠ Brvnište na 23
- najnižší počet detí 15 v triede šiesteho ročníka ZŠ s MŠ Brvnište na 14
Po prerokovaní žiadosti poslanci OZ prijali uznesenie:
Uznesenie č. 79/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4
o obecnom zriadení v z. n. p.

zákona č. 369/1990 Zb.

schvaľuje
- najvyšší počet detí 22 v triede prvého ročníka ZŠ s MŠ Brvnište, Brvnište 388, 018 12
Brvnište na 23 detí
a
- najnižší počet detí 15 v triede šiesteho ročníka ZŠ s MŠ Brvnište Brvnište 388, 018 12
Brvnište na 14 .
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7. Rôzne.
1. V tomto bode programu starostka obce informovala poslancov OZ o havarijnom stave
mosta oproti RD č. 132. Na moste sú umiestnené zákazové značky. Bola vykonaná obhliadka
statikom aj stavebnou komisiou. Na jeho sanáciu a výstavu nového je potrebné spracovať
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projektovú dokumentáciu a uchádzať sa o finančné prostriedky na jeho výstavbu, nakoľko
z rozpočtu obce to nie je možné.
Diskusia:
P. Pavol Miniarik - je potrebné označiť most ešte okrem zákazu vjazdu aj značkou zákaz
odbočenia
Uznesenie č. 80/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4
o obecnom zriadení v z. n. p.

zákona č. 369/1990 Zb.

schvaľuje
zadanie a vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu mostu.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
2. Ďalej starostka obce informovala o potrebe doriešiť aj interiér MŠ, nakoľko projekt na
zníženie energetickej náročnosti nerieši takéto úpravy. Jedná sa o maľovanie , výmenu
radiátorov, dverí, sanity, odvodnenia terasy, vybudovania zábradlia na terase.
Diskusia: Poslanci OZ prerokovali informácie podané starostkou obce a konštatovali, že by
bolo vhodné doriešiť aj tieto interiérové záležitosti, aby bola škôlka „ pekná“ aj vo vnútri. Po
rekonštrukcii by malo dôjsť k zníženiu spotreby tepla, teda finančnej úspory, ktorá by mohla
byť využitá na tieto účely. Po prejednaní poslanci OZ prijali uznesenie:
Uznesenie č. 81/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4
o obecnom zriadení v z. n. p.

zákona č. 369/1990 Zb.

schvaľuje
v budove Elokovaného pracoviska č. 417 – MŠ zabezpečiť maľovanie tried , výmenu
radiátorov, dverí, sanity, odvodnenia terasy, vybudovania zábradlia na terase.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
3. Ďalej starostka obce informovala poslancov OZ, že vzhľadom na viac projektov, ktoré obec
realizuje bude možno potrebné využiť prekleňovací úver, nakoľko medzi vystavením faktúry
za práce na projektoch a ich refundáciou zo strany riadiacich orgánov jednotlivých projektov
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je dlhšie časové obdobie a mohla by vzniknúť situácia, že v tomto období by obci tieto
finančné prostriedky chýbali.
Uznesenie č. 82/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4
o obecnom zriadení v z. n. p.

zákona č. 369/1990 Zb.

schvaľuje
poskytnutie prekleňovacieho úveru obci na prefinancovanie realizovaných projektov do doby
refundácie vo výške 65 000,- Eur. (Financovanie projektu „Zberný dvor“ 38 000,- Eur,
financovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Materská škola“
27 000,- Eur.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
4. Starostka obce informovala poslancov OZ , že v mesiaci september 2017 sa uskutoční
uvítanie novorodencov v obradnej miestnosti obecného úradu a v mesiaci október 2017 sa
uskutoční tradičné stretnutie so seniormi obce spojené s kultúrnym programom.
K bodu 8. Diskusia – v texte.
K bodu 9. Uznesenia – v texte.
K bodu 10. Záver.
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00h.
Zapísala: .....................................................

Ing. Dagmar Mikudíková
starostka obce

Overovatelia:
p. Dagmar Bednárová
Ing. Peter Melicherík

........................................
........................................
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